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1) Osobą odpowiedzialną za zajęcia z przedmiotu Opieka farmaceutyczna jest dr hab. Agnieszka Skowron, zwana dalej 

koordynatorem przedmiotu. Kontakt z koordynatorem przedmiotu: Zakład Farmacji Społecznej, pok. 0-140 

(budynek B), tel. 516, mail askowron@cm-uj.krakow.pl. 

2) Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu (w tym wymagania wstępne i efekty kształcenia) znajdują 

się na stronie USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl). 

3) Ilekroć w regulaminie pojawia się informacja o platformie internetowej PEGAZ, zwanej dalej platformą PEGAZ, 

dotyczy to oficjalnej platformy zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępnej pod adresem 

https://pegaz.uj.edu.pl.  

4) Wszystkie informacje dotyczące organizacji przedmiotów oraz materiały do zajęć przekazywane są studentom 

poprzez platformę Pegaz. Korzystanie z materiałów umieszczonych w kursie z przedmiotu na platformie Pegaz jest 

możliwe przez studentów, którzy mają podpięty przedmiot Opieka farmaceutyczna na USOS. 

5) Ilekroć w regulaminie pojawia się informacja o systemie FONT, dotyczy to internetowego systemu dokumentacji 

opieki farmaceutycznej, dostępnego pod adresem http://ldv.farmacja.cm-uj.krakow.pl/fontstudent/.  

6) Wszystkie zajęcia odbywają się w semestrze zimowym. 

7) Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na platformie Pegaz.  

8) Przed przystąpieniem do zajęć student zobowiązany jest zapoznać się z podziałem na grupy obowiązujące podczas 

zajęć w bloku. Przynależność studenta do określonej grupy zostanie podana poprzez platformę Pegaz.  

9) Nie ma możliwości udziału w zajęciach z inną grupą niż ta, do której przypisany jest student.  

10) Przed przystąpieniem do zajęć student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przedmiotu i 

regulaminem korzystania z sali ćwiczeniowej, co potwierdza własnoręcznym podpisem. 

11) Student jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia, a w trakcie zajęć musi być obecny na sali 

ćwiczeń.  

12) Studenci zobowiązani są przygotować zakres materiału określony jako konieczny do udziału w ćwiczeniach. 

Informacja o rodzaju i zakresie materiału wymaganym do udziału w ćwiczeniach ogłaszana jest na platformie Pegaz. 

Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na udział w zajęciach studenta, który nie spełnił powyższych wymagań.  

13) Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.  

14) Sposób i termin zaliczenia nieobecności jest każdorazowo uzgadniany z opiekunem grupy lub koordynatorem 

przedmiotu.  

15) Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w wyniku łącznego spełnienia następujących wymagań:  

a) aktywności na zajęciach,  

b) poprawnego poprowadzenia i udokumentowania procesu opieki farmaceutycznej w sposób wskazany przez 

prowadzących,  



c) poprawnego rozwiązania zadań z zakresu samolecznictwa wskazanych przez prowadzącego zajęcia,  

d) złożenie wymaganych sprawozdań pisemnych, których zakres i wzór zostanie podany na platformie Pegaz.  

16) Materiały dotyczące bieżącej partii wizyt student powinien zamieścić w systemie FONT w trakcie ćwiczeń.  

17) Postępy studenta oceniane są w ramach oceny formującej, ciągłej oraz końcowej. Zaliczenie przedmiotu wymaga 

uzyskania pozytywnego wyniku oceny ciągłej oraz końcowej. Ocena z przedmiotu wystawiana jest na podstawie 

sumy punktów uzyskanych w ramach oceny ciągłej oraz oceny końcowej. Wyniki oceny ciągłej i egzaminu podawane 

są do wiadomości studentów za pomocą systemu USOSWEB. 

a) Ocena formująca obejmuje ocenę przygotowania dokumentacji procesu opieki farmaceutycznej prowadzonej 

dla przygotowanych przypadków wirtualnych w trakcie realizacji ćwiczeń, a jej celem jest wyłącznie wskazanie 

postępów i poprawności pracy studenta. Ocena przekazywana jest w formie ustnej lub za pośrednictwem 

systemu Pegaz.  

b) Ocena ciągła obejmuje ocenę przygotowania dokumentacji procesu opieki farmaceutycznej prowadzonej dla 

przygotowanych przypadków pacjentów po zgłoszeniu przez studenta realizacji całości materiału. W ramach 

oceny ciągłej student z każdego przypadku może otrzymać 0 lub 5 pkt. Ogółem student w ramach oceny ciągłej 

otrzymać może maksymalnie 15 pkt.  

c) Ocenę końcową stanowi egzamin. Egzamin obejmuje 6 stacji, w ramach których ocenie podlegają umiejętności 

i wiedza na temat wywiadu farmaceutycznego, wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych, edukacji 

pacjenta oraz dokumentowania opieki farmaceutycznej. Szczegółowe wymagania oraz zasady realizacji 

egzaminu przedstawione zostały w odrębnym regulaminie. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania co najmniej 

60% punktów. 

18) Ocena z przedmiotu wyliczana jest w oparciu o sumę punktów uzyskanych w ocenie ciągłej i końcowej, pod 

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu. Ocena z przedmiotu  podawana jest do wiadomości studentów 

za pośrednictwem systemu USOS najpóźniej w ciągu 10 dni od zakończenia egzaminu dla całego rocznika. 

19) Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają postanowień regulaminu studiów obowiązującego na Wydziale 

Farmaceutycznym UJ CM.  

20) W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem i regulaminem studiów decyzje podejmowane są przez 

koordynatora przedmiotu.  

21) Odwołania od decyzji koordynatora przedmiotu rozpatruje Dziekan Wydziału Farmaceutycznego.  

 


